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1. Uczniowie w szkole mogą przebywać tylko pod opieką nauczyciela, co oznacza, że nie 

wolno im przychodzić do szkoły wcześniej niż na godz. 7.45, jeśli rozpoczynają lekcje o 

godz. 7.55 oraz nie wcześniej niż dzwonek na przerwę bezpośrednio przed lekcją 

rozpoczynającą ich zajęcia w danym dniu. Uczniowie dojeżdżający, którzy przybędą do 

szkoły przed g.7.40 maja obowiązek zgłosić się do wychowawcy świetlicy. Po 

zakończonych lekcjach uczniowie udają się do domu lub do świetlicy. 

2. W szkole dyżury nauczycielskie rozpoczynają się o godz. 7.40 wg planu dyżurów. 

3. Po wejściu do budynku szkoły każdy uczeń zobowiązany jest zdezynfekować ręce, udać 

się do wyznaczonej szatni pamiętając o zachowaniu odpowiedniego dystansu. Do szatni 

można wchodzić tylko pojedynczo. 

4. Uczniowie czekają na  lekcje w odpowiednim sektorze przy sali lekcyjnej. Ustawiają 

tornistry zachowując porządek przy ścianie sali, w której będą odbywać się ich zajęcia. 

5. Uczniowie klas 1-3 i klasa 5 zostawiają okrycia wierzchnie na przydzielonych im 

wieszakach na dolnym holu. Uczniowie klasy 4 na parterze przy sali gimnastycznej; klasy 

8  i klasa 6 c w szatni na parterze zgodnie  z miejscem przydziału. Natomiast klasy 7a i 7c 

w szatni przy świetlicy na górnym holu; klasy 6 a, 6 b i 7 b na górnym holu przy 

bibliotece. 

6. Uczniowie klas 1-3 spędzają przerwy pod opieką wychowawcy lub nauczyciela, z którym 

mają lekcje. 

7. Przerwy lekcyjne uczniowie klas 4-8 spędzają  na świeżym powietrzu (na boisku 

szkolnym) w wyznaczonych sektorach: 

✔ klasy 8  - sektor nr 3 (górne boisko) 

✔ klasa 4 – sektor nr 4 (górne boisko) 

✔ klasa 6 c, 7 a, 7 c – sektor 1 (dolne boisko) 

✔ klasa 5 a, 6 a, 6 b, 7 b – sektor 2 (dolne boisko) 

8. Na boisku szkolnym po pierwszym dzwonku na lekcje uczniowie ustawiają się w swoich 

sektorach w wyznaczonych miejscach dla klasy z zachowaniem dystansu i czekają na 

polecenie wejścia do szkoły od nauczyciela dyżurującego. Po wejściu do sali dezynfekują 

lub myją ręce. 

9. W czasie niesprzyjającej pogody, np. padającego deszczu lub niskiej temperatury 

uczniowie przebywają na holu w wyznaczonym sektorze. Decyzję w tej sprawie podejmuje 

nauczyciel pełniący tam dyżur. 



✔ klasy 8  - sektor C (parter) 

✔ klasa 4 a– sektor D (parter) 

✔ klasa 6 c, 7 a, 7 c – sektor E (górny hol) 

✔ klasa 6 a, 6 b, 7 b – sektor F (górny hol) 

✔ klasa 5 a – sektor B (dolny hol) 

10. Możliwe jest prowadzenie podczas przerw gier i zabaw  z zachowaniem dystansu przez 

uczniów pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu innych użytkowników boiska. 

Decyzję o przerwaniu zabawy podejmuje nauczyciel dyżurny. 

11. O problemach, konfliktach, sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, zauważonej       

dewastacji i obecności osób postronnych uczniowie niezwłocznie informują 

dyżurującego nauczyciela lub innego pracownika szkoły. Nauczyciel dyżurny rozwiązuje 

konflikt lub przekazuje informację o zaistniałej sytuacji wychowawcy dziecka lub 

pedagogowi. 

12. Z toalet uczniowie korzystają tylko i wyłącznie w sprawach związanych z higieną 

i potrzebami fizjologicznymi. O potrzebie skorzystania z toalety uczeń informuje 

nauczyciela dyżurującego, który wyraża zgodę na zmianę sektora. Uczniowie nie mogą 

przebywać tam dłużej niż tego wymaga potrzeba. Zaleca się, aby w łazience nie było 

więcej osób niż liczba toalet. Uczniowie  po wyjściu myją lub dezynfekują ręce. 

13. Uczniowie mają obowiązek dbać o porządek na terenie szkoły, klasy, ubikacji, boiska, a 

także na drodze prowadzącej do szkoły. 

14. Uczniów obowiązuje absolutny zakaz rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie szkoły 

(w razie złamania tego punktu regulaminu sprzęt, na którym dokonano nagrania zostaje 

zabrany i przekazany rodzicowi/prawnemu opiekunowi po przybyciu do szkoły. 

Obowiązuje całkowity zakaz posiadania telefonów komórkowych i sprzętu do 

nagrywania) 

15. Przerwy  uczniowie spędzają w sposób sprzyjający relaksowi i odprężeniu zawsze mając 

na uwadze zachowanie odpowiedniego dystansu. 

Zabrania się w tym czasie uczniom:   

 przebywania w czasie przerw w salach lekcyjnych, na klatkach schodowych, szatniach 

oraz na przewężeniach korytarzy przy salach nr 1, 2, 10 oraz 6, 7, 33, 35, 28, w 

stołówce, na terenie wokół hali sportowej (linią graniczną jest płyta górna boiska od 

płotu przy hali), obok kotłowni oraz schodach w przejściu między boiskiem górnym i 

dolnym. Nauczyciel nie zamyka sali lekcyjnej na klucz, ale dopilnowuje by wszyscy 

uczniowie wyszli z klasy. 

 biegania po korytarzach i schodach, 



 hałasowania (krzyki, piski, gwizdy itp.),     

 stosowania agresji fizycznej i słownej  (popychanie, kopanie, bicie, podstawianie          

nóg, przezywanie, obrażanie, wyzywanie itp.), 

 organizowania zabaw, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia, 

 siadania na schodach, półpiętrach i przy salach (zakaz blokowania  drożności dróg 

ewakuacyjnych), 

 śmiecenia, niszczenia mienia i sprzętu szkolnego, 

 noszenia przy sobie niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów (noże, 

nożyczki, szpilki, pinezki, cyrkle itp.), 

 używania przenośnych głośników. 

16. Podczas przerwy każda zmiana sektora np. toaleta, biblioteka, pedagog itd. jest zgłaszana 

przez ucznia nauczycielowi dyżurującemu. 

17. Uczniom nie wolno wychodzić poza teren szkoły od początku zajęć, aż do czasu ich 

zakończenia. 

18. Podczas przerw obiadowych do stołówki schodzą zgodnie z harmonogramem tylko 

ci uczniowie, którzy korzystają z niej. Kulturalnie ustawiają się w kolejce  w oczekiwaniu 

na posiłek zachowując dystans. 

19. Zobowiązuje się uczniów do zachowania ostrożności podczas przechodzenia przy     

drzwiach z uwagi na otwieranie się ich na zewnątrz. 

20. Uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach – spokojnie      

wchodzą i schodzą zawsze prawą stroną. 

21. Uczniowie  z klas 4-8 oczekujący na zajęcia wychowania fizycznego po pierwszym 

dzwonku ustawiają się w wyznaczonych sektorach na boisku szkolnym lub przy klasie. 

Uzależnione jest to od miejsca spędzania przerwy przez uczniów. Uczniowie przechodzą 

na miejsce zajęć pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego. 

 

Rejony dyżurów 

 Górny hol: 

 Świetlica i szatnia 

 Biblioteka i szatnia 

 Parter: 

 Szatnia 

 Sala 20 



 Dolny hol 

 Boisko dolne 

 Boisko górne 

 Hala sportowa i szatnia 


